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• Budgeterat resultat för 2019 visar på ett överskott på 82 miljoner kronor 

fördelat på 3 miljoner kronor inom utbildning och 79 miljoner kronor inom 
forskning. 

 
• Intäkterna förväntas öka med 133 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018 

och beräknas till 8 669 miljoner kronor.  
 

• Kostnaderna beräknas till 8 587 miljoner kronor vilket är en ökning med 
123 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018 
 

• Beräknat utgående myndighetskapital 2019 är 1 816 miljoner kronor.  
 

• Finansiella intäkter och kostnader budgeteras utifrån Riksbankens prognos 
och visar ett underskott på 5 miljoner kronor. 
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Totalbudget 
 

 
 
Lunds universitets totalbudget för 2019 visar ett överskott på 82 miljoner kronor. Det kan 
jämföras med 2018 års utfall som blev ett överskott på 72 miljoner kronor. Totalbudgetens 
överskott fördelas på ett överskott inom utbildningen på 3 miljoner kronor och ett överskott 
inom forskningen på 79 miljoner kronor.  
 
Fördelningen till fakulteterna bygger på resursfördelningen enligt dokumentet 
Verksamhetsplan och resursfördelning 2019, dnr 2018/16. 
 
Summan av fakulteternas rapporterade budgetar visar ett underskott på 70 miljoner kronor 
fördelat på 18 miljoner kronor på utbildning och 52 miljoner kronor på forskning. Det 
budgeterade underskottet är en effekt av de åtgärder och satsningar som fakulteterna planerat i 
syfte att öka kvaliteten och minska myndighetskapitalet. Erfarenheter från tidigare år visar 
dock att de åtgärder och insatser som planerats ofta blir fördröjda beroende på utdragna 
rekryteringsprocesser och konkurrens om den efterfrågade kompetensen och att intäkter 
generellt budgeteras med försiktighet. 
 
För att balansera budgeten finns det en justeringspost. Justeringsposten innehåller dels en 
övergripande bedömning av universitetets ekonomi och dels en bedömning av varje fakultets 
budget. Hänsyn tas till utfallet för 2018 och tidigare år i förhållande till budget och prognos 
samt lämnade budget- och bokslutskommentarer från fakulteter. 
 
Universitetets mål är fortfarande att minska det balanserade kapitalet inom framför allt 
forskningsverksamheten och de planerade satsningarna fortsätter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2019 2018 2018-2019
Intäkter 8 669 8 536 133 1,6%
Kostnader 8 587 8 464 123 1,5%
Resultat 82 72 10
 

Transfereringar 165 334 -168
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Intäkter och kostnader 
 

 
 
 
Intäkter av anslag  
Anslagsintäkterna beräknas 4 783 miljoner kronor, en ökning med 119 miljoner kronor 
jämfört med utfallet för 2018. 
 Anslag för utbildning på grund- och avancerade nivå beräknas öka med 43 miljoner kronor 
till 2 222 miljoner kronor. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå beräknas öka 
med 76 miljoner kronor till 2 561 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018.  
I anslagen till forskning och utbildning ingår ersättning för den kliniska delen av 
läkarutbildningen (ALF) och dessa beräknas sammantaget till 456 miljoner kronor, en ökning 
med nära 10 miljoner kronor eller drygt 2 procent.  
Av de totala anslagsintäkterna beräknas 35 miljoner kronor användas till finansiering av 
transfereringar vilket är i nivå med föregående år.  
 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Avgiftsintäkterna förväntas minska något i förhållande till 2018. Beräknad intäkt 2019 är 735 
miljoner kronor medan utfallet 2018 blev 744 miljoner kronor. En viss försiktighet ingår i 
bedömningen då dessa intäkter tenderar att variera över åren. Fakulteterna har beräknat 
avgiftsintäkterna till 693 miljoner kronor vilket är en minskning med 51 miljoner kronor 
jämfört med 2018.  
 
Intäkter av bidrag 
Bidragsintäkterna beräknas till 3 146 miljoner kronor vilket är en ökning med 51 miljoner 
kronor jämfört med 2018, motsvarande knappt 2 procent. Budgeten bygger på tidigare års 
utfall för intäkter av bidrag och överensstämmer väl med fakulteternas beräkning. 
 
Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter budgeteras utifrån Riksbankens prognos och beräknas uppgå till 5 miljoner 
kronor 2019. 
 
Kostnader för personal  
Personalkostnaderna beräknas till 5 330 miljoner kronor, varav 1 670 miljoner kronor på 
utbildning och 3 660 på forskning. Jämfört med 2018 är det en ökning med 94 miljoner 
kronor. Av personalkostnaderna utgör beräknade lönekostnader 3 420 miljoner kronor och 
sociala avgifter samt pensionskostnader med mera 1 720 miljoner kronor. Motsvarande siffror 
2018 var 3 056 miljoner kronor i lönekostnader och 1 671 i sociala avgifter med mera. Det ger 
en ökning på nästan 12 procent i lönekostnader och beror till stor del på fakulteternas 
satsningar för att minska ackumulerat myndighetskapital. 
 

Intäkter och kostnader 2017 - 2019
(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019 2017 - 2018 % 2018 - 2019 %
Anslag 4 505 4 664 4 783 158 4% 119 3%
Avgifter 719 744 735 25 3% -9 -1%
Bidrag 3 005 3 095 3 146 90 3% 51 2%
Finansiella intäkter 16 14 5 -2 -13% -9 -64%
Resultatandelar 2 20 0 18 1108% -20 -100%
Totala intäkter 8 247 8 536 8 669 290 4% 133 2%
Personal 5 023 5 236 5 330 213 4% 94 2%
Lokaler 998 1 042 1 032 44 4% -10 -1%
Övrig drift 1 534 1 646 1 700 112 7% 54 3%
Finansiella kostnader 20 34 10 14 72% -24 -71%
Avskrivningar 471 505 515 34 7% 10 2%
Totala kostnader 8 046 8 464 8 587 418 5% 123 1%

Utfall 2017 - 2019 Förändring 2017 - 2019
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Kostnader för lokaler 
Lokalkostnaderna beräknas till 1 032 miljoner kronor vilket är en minskning med cirka 10 
miljoner kronor jämfört med 2018. Budgeten innehåller ökade hyreskostnader på ungefär 8 
procent men minskade kostnader för övriga lokalkostnader som el och bränsle. 
 
Övriga driftskostnader 
De övriga driftskostnaderna beräknas uppgå till 1 700 miljoner kronor. Driftskostnaderna 
beräknas öka med 54 miljoner kronor under 2019 vilket motsvarar drygt 3 procent. 
Bedömningen grundar sig bland annat på den ökade förbrukning en större personalstyrka kan 
förväntas bidra med. 
 
Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader budgeteras utifrån Riksbankens prognos och beräknas uppgå till 10 
miljoner kronor 2019.  
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna förväntas öka med 10 miljoner kronor till 515 miljoner kronor jämfört med 
utfallet 2018 enligt plan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnadsfördelning 2017-2019
Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019

Lön (inkl soc. avg. och pension) 62% 61% 61%
Övriga personalkostnader 1% 1% 1%
Lokalkostnader 12% 12% 12%
Övriga driftskostnader 19% 19% 20%
Finansiella kostnader 0% 0% 0%
Avskrivningar 6% 6% 6%
Totala kostnader 100% 100% 100%

%
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Budget per verksamhetsgren 
 

 
 
 
Utbildning 
Resultatet för verksamheten inom utbildning på grund- och avancerad nivå visade 2018 ett 
överskott på 31 miljoner kronor, att jämför med ett budgeterat underskott på 31 miljoner 
kronor. Överskottet återfinns främst inom övrig drift men även lokalkostnader.  
 
Budgeten för 2019 visar ett överskott på 3 miljoner kronor. Intäkterna ökar något beroende på 
ökade anslag men avgifter och bidrag beräknas minska något, avgifter med 10 miljoner kronor 
eller 2,6 procent och bidrag med 15 miljoner kronor eller 20 procent.  
Kostnaderna beräknas öka med 41 miljoner kronor vilket motsvarar 1,6 procent. Det är främst 
personalkostnader men även övrig drift och lokalkostnader som förväntas öka.  
 
Myndighetskapitalet inom utbildning var vid ingången av 2018 377 miljoner kronor och 
beräknas vid utgången av 2019 vara 412 miljoner kronor,  
 
Forskning 
Resultatet för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 blev ett överskott på 41 miljoner 
kronor att jämföra med ett budgeterat underskott på 68 miljoner kronor. Det stora överskottet 
beror på högre intäkter och lägre kostnader än beräknat.  
 
2019 budgeteras ett överskott på 79 miljoner kronor. Intäkterna ökar, både anslag, avgifter och 
bidrag förväntas öka jämfört med 2018. Satsningar på att använda myndighetskapital gör att 
personalkostnaderna beräknas öka och en ökad personalstyrka förväntas förbruka mer vilket 
även ger ökade driftskostnader. Kostnader för löner beräknas öka med 116 miljoner kronor 
vilket motsvarar en ökning med drygt 6 procent.  
 
Myndighetskapitalet inom forskningsverksamheten beräknas öka med 121 miljoner kronor 
sedan ingången av 2018 och uppgår enligt budget till 1 404 miljoner kronor vid utgången av 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2019 2018 2018-2019
Utbildning
Intäkter 2 653 2 640 13 0,5%
Kostnader 2 650 2 609 41 1,6%
Resultat 3 31 -28
Forskning
Intäkter 6 016 5 897 120 2,0%
Kostnader 5 938 5 856 82 1,4%
Resultat 79 41 38
Totalt 82 72 10
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Kommentarer per fakultet 
 
Ekonomihögskolan 
Ekonomihögskolans budgeterade resultat 2019 visar på ett underskott på drygt 9 miljoner 
kronor. Underskottet är planerat och ligger i linje med intentionerna att stärka verksamheten 
genom att använda ackumulerat myndighetskapital. 
Både kostnaderna och intäkterna förväntas öka under 2019. Störst ökning på intäktssidan står 
externa bidrag för och denna ökning beror på en expansion av externfinansierad forskning 
med anledning av att nya externa bidrag beviljats. På kostnadssidan är det främst 
personalkostnaderna som ökar i huvudsak beroende på löneuppräkningen i samband med den 
årliga lönerevisionen. Totalt antal anställda förväntas ligga oförändrat jämfört med 2018. 
 

 
 
Utbildning 
Söktrycket till Ekonomihögskolan är fortsatt högt och man har under de senaste åren arbetat 
aktivt med att sänka överproduktionen inom utbildning. Ekonomihögskolan beräknar nå det 
totala utbildningsuppdraget för 2019.  
Antalet avgiftsstudenter förväntas vara ungefär 120 helårsstudenter vilket är något lägre än 
2018 och den avgiftsfinansierade utbildningen väntas generera sammanlagt 9 miljoner kronor 
under 2019. 
Resultatet beräknas hamna på ett underskott på 3 miljoner kronor 2019. Underskottet hänförs 
till stor del till ökade personalkostnader och förväntas förbruka delar av det ackumulerade 
myndighetskapitalet.  
 
Forskning  
Intäkterna förväntas öka med ungefär 5 miljoner kronor jämfört med 2018, främst 
bidragsintäkterna inom externfinansierad forskning. De totala kostnaderna beräknas uppgå till 
190 miljoner kronor vilket är en ökning med 3 miljoner kronor jämfört med 2018. Ökningen 
avser främst personalkostnader.  
Det förväntade resultatet är ett underskott på nästan 7 miljoner kronor och beror på de åtgärder 
man har vidtagit med anledning av att myndighetskapitalet ligget över måltalet för Lunds 
universitet. 2 miljoner kronor av underskottet hänförs till gästprofessorsprogrammet och 1 
miljon kronor hänförs till en satsning på tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom 
Ekonomihögskolan. 
 
Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) 
Det budgeterade resultatet för HT-fakulteterna visat ett överskott på drygt 7 miljoner kronor 
fördelat på 2,8 miljoner kronor på utbildning och 4,6 miljoner kronor på forskning. 
Verksamhetsnivån fortsätter att stiga jämfört med tidigare år och ökningen av kostnaderna 
beror främst på verksamhetsövergången av Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS), 
utbyggnaden av lärarutbildningen, inklusive forskarskolan, samt fler externfinansierade 
projekt. 
 
 

 
 

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 -1 -9
Budget 2019 -3 -7

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 6 6
Budget 2019 3 4
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Utbildning 
För 2019 beräknas resultatet bli ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Jämfört med 2018 
kommer HT att ligga på en högre verksamhetsnivå främst beroende på utbyggnaden av 
lärarutbildningen.  
Arbetet med att öka produktionen fortgår. HT-fakulteterna har under de senaste åren haft en 
underproduktion och de bakomliggande orsakerna anses bero dels på en demografisk effekt 
med minskande ungdomskullar och dels på den rådande högkonjunkturen med en stark 
arbetsmarknad. Som en konsekvens av detta har fakultetsledningen tagit fram en modell som 
beskriver vilka parametrar som påverkar hur utbildningsuppdraget ser ut och med 
utgångspunkt i denna modell kan man göra mindre omfördelningar av utbildningsuppdraget 
för att använda resurserna effektivt.  
 
Forskning 
Under många år var det en ekonomisk obalans inom forskningsverksamheten på HT-
fakulteterna vilket gjorde att myndighetskapitalet sjönk kraftigt. Ett antal åtgärder har vidtagits 
för att sänka kostnadsnivån, såsom befordringsstopp, professorsprogrammet, indragning av 
tjänster som forskarassistenter och postdokar med mera.  
Ökat anslag, fler externfinansierade projekt samt verksamhetsövergången av CÖS gör att 
omslutningen beräknas stiga under 2019. Detta, tillsammans med effekter av de 
besparingsåtgärder man vidtagit de senaste åren gör att man beräknar visa ett resultat på ett 
överskott på 4,7 miljoner kronor. 
 
 
Juridiska fakulteten 
Inför 2019, liksom inför de senaste budgetåren, budgeterar fakulteten för att utnyttja delat av 
ackumulerat myndighetskapital för flera strategiska satsningar i enlighet med de prioriterade 
områdena. Fakulteten budgeterar 2019 med ett totalt underskott på 4,2 miljoner kronor.  
 

 
 
Utbildning 
Utbildning förväntas visa ett resultat vid årets slut på ett underskott på 3,2 miljoner kronor, att 
jämföra med ett nollresultat 2018. Intäkterna förväntas minska något, avgifter och bidrag 
minskar medan anslagen ökar och kostnaderna beräknas öka, främst personalkostnader 
beroende på lönerevisionen.  
 
Forskning 
Inför 2019 höjs dels fakultetens anslag för forskning något men den stora ökningen på 
intäktssidan beror på att den externfinansierade forskningens omsättning är högre vilket leder 
till högre bidragsintäkter. Dessa beräknas uppgå till 16 miljoner kronor 2019 jämfört med 12 
miljoner kronor 2018. Kostnaderna beräknas inte öka i samma utsträckning som tidigare år 
och beräknat resultat visar på ett underskott på 1 miljon kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 0 -4
Budget 2019 -3 -1
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Konstnärliga fakulteten 
Resultatet för konstnärliga fakulteten beräknas visa ett mindre underskott på 0,2 miljoner 
kronor att jämför med ett överskott på 7,8 miljoner kronor 2018. Fakulteten räknar med ökade 
intäkter på 4,6 miljoner kronor och ökade kostnader på 12,7 miljoner kronor. 
 

 
 
Utbildning 
Inom fakulteten pågår ett omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för 
utbildningen till intäkterna. För att möjliggöra detta får fakulteten stöd i form av sänkt 
utbildningsuppdrag medan resurstilldelningen  ligger kvar oförändrad.  
Intäkterna på utbildningssidan beräknas öka med knappt 3 procent eller 4 miljoner kronor och 
kostnaderna beräknas öka med 6 procent eller 9,5 miljoner kronor. En stor del av ökningen av 
både intäkter och kostnader på utbildning består av ökningen av lokalkostnader på 5 miljoner 
kronor och motsvarande intäkter.  
 
Forskning 
Under 2019 kommer Teaterhögskolan göra satsningar som ett led i att utveckla och bredda 
institutionens forskningsverksamhet, inte minst med flera nya anställningar. Inom 
Konsthögskolan ansluter 2019 två nya doktorander till forskarprogrammet. Kostnaderna 
beräknas därför öka med ungefär 3 miljoner kronor medan intäkterna beräknas öka med 
ungefär 0,5 miljoner kronor.  
 
Lunds Tekniska Högskola (LTH) 
LTH:s budget visar ett beräknat underskott för 2019 på 22 miljoner kronor. Underskottet är 
hänförligt till de satsningar man gör på forskning och en följd av detta är att en del av det 
ackumulerade myndighetskapitalet kommer att förbrukas.  
 

 
 
Utbildning 
Satsningar görs bland annat på kvalitetssäkring av forskarutbildning. Det planeras också ett 
nytt mastersprogram under 2019, och ytterligare tre under 2020, där fakulteten bidrar med en 
uppstartspeng. Medel som kommer att tas från myndighetskapitalet.  
Anslaget beräknas öka med 16 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018 bland annat på 
grund av en satsning från regeringen på ingenjörsutbildningar och 
samhällsbyggnadsutbildningar. Avgifter och bidrag sammantaget beräknas minska med 
motsvarande. På kostnadssidan beräknar man en ökning med ungefär 20 miljoner kronor 
jämfört med 2018 och det är främst personalkostnader till följd av satsningar på 
myndighetskapital och satsningar på lektorer samt biträdande universitetslektorer vilket 
hänger ihop med ingenjörs- och samhällsbyggnadsutbildningarna.  
 
Forskning 
För att nå de beslutade nivåerna för myndighetskapitalet har fakulteten budgeterat ett 
underskott för forskningen 2019 på 23 miljoner kronor.  
Många av de externa bidragsgivarna tillåter inte full kostnadstäckning varvid samfinansiering 
för en del av de gemensamma kostnaderna blir nödvändig. Det blir också vanligare att externa 

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 5 3
Budget 2019 0 0

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 21 -48
Budget 2019 1 -23
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bidragsgivare kräver en motprestation vilket innebär att fakultetsanslag motsvarande 
bidragsbeloppet tas i anspråk. Tillgången till myndighetskapital ger fakulteten utrymme att 
även under 2019 stödja institutionerna med stora ej fullt finansierade projekt men i takt med 
förbrukningen av kapitalet minskar detta handlingsutrymme.  
Intäkterna beräknas öka med 39 miljoner kronor jämfört med 2018 och kostnaderna beräknas 
öka med 14 miljoner kronor vilket ger ett beräknat underskott på 23 miljoner kronor 2019. 
 
Medicinska fakulteten 
2019 räknar medicinska fakulteten med ett överskott på 10 miljoner kronor att jämföra med ett 
överskott 2018 på 29 miljoner kronor. Fakulteten är restriktiv med att binda upp sig på nya 
kostnader eftersom stora ökningar av hyreskostnaderna är att vänta när Forum Medicum står 
klart, vilket verksamheten redan nu börjar ställa om sig för.   
 

 
 
Utbildning 
Intäkterna beräknas öka med knappt 6 miljoner kronor. Främst är det är anslagen som ökar på 
grund av utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen samt utbyggnaden av läkarutbildningen. 
Åtgärder är vidtagna för att möta den prognostiserade underproduktionen och det tillsammans 
med förberedelserna för kostnadsökningen som kommer att drabba fakulteten när Forum 
Medicum byggnaden är klar gör att kostnaderna tvingas hållas nere. Kostnaderna beräknas öka 
med 5 miljoner kronor vilket ger ett beräknat resultat på samma nivå som 2018, ett överskott 
på 9 miljoner kronor.  
 
Forskning 
Intäkterna beräknas öka med 7,5 miljoner kronor. Anslaget till forskning beräknas öka med 
ungefär 20 miljoner kronor jämföra med 2018. Detta beror på regeringens 
forskningsproposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 
konkurrenskraft” som omfattar alla universitet och högskolor. Avgifterna beräknas öka med 
13 miljoner kronor jämfört med 2018 medan bidragsintäkterna beräknas minska med 25 
miljoner kronor jämfört med utfallet 2018, motsvarande 2,4 procent.  
Kostnaderna beräknas öka med 27 miljoner kronor, eller 1,3 procent, främst inom 
personalkostnader. De senaste årens stora pensionsavgångar ser ut att ha mattats av och det 
förväntas få ett visst genomslag 2019. Personalkostnaderna har under ett par år hållit sig 
ganska konstanta trots ett stort antal nyanställningar men nu beräknar fakulteten att en viss 
ökning av personalkostnaderna ska ske.  
 
Naturvetenskapliga fakulteten 
Totalbudgeten för fakulteten redovisar ett minusresultat på 18 miljoner kronor 2019 vilket 
innebär en resultatförbättring på 9 miljoner kronor jämfört med 2018. 2018 hade fakulteten 
budgeterat för strategiska satsningar som innebar nyanställningar för att förbruka 
myndighetskapital men planerade anställningar blev fördröjda och nya anslag och externa 
bidrag bidrog till överskottet. I budget 2019 har fakulteten därför gjort justeringar på 
fakultetsnivå för att totalbudgeten ska hamna på en mer rimlig nivå.  
 

 
 

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 9 20
Budget 2019 9 1

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 -5 -21
Budget 2019 -4 -14
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Utbildning 
Utbildningen beräknas fortsätta redovisa underskott 2019 för att förbruka myndighetskapital. 
Beräknat resultat 2019 är ett underskott på cirka 4 miljoner kronor. 
Fakultetens arbete med överproduktionen har nu gett avsett effekt och 2019 beräknar man vara 
i balans och max producera 5 procent överproduktion. Antalet avgiftsstudenter fortsätter att 
öka och fakulteten räknar med att kunna bibehålla samma nivå som 2018 vilket motsvarar en 
avgiftsintäkt på 10 miljoner kronor.  
 
Forskning 
Fakultetens forskning är framgångsrik och har expanderat. Bidragsintäkterna har under den 
senaste 10-årsperioden nära fördubblats och bedömningen är att intäkterna kommer att ligga 
kvar på hög nivå även 2019. Två institutioner planerar en utökning av sin externfinansierade 
verksamhet medan övriga räknar med oförändrad nivå 2019. Bidragsintäkterna beräknas öka 
med 28 miljoner kronor till 420 miljoner kronor vilket är en ökning med drygt 7 procent. 
Forskningens totalbudget beräknas visa ett underskott 2019. Budgeten speglar fakultetens 
planerade förbrukning av myndighetskapital. Främst sker satsningar genom nyanställningar 
samt genom att till viss mån fokusera på att förbruka anslag istället för externa medel. 
Fakultetsstyrelsen beslutade under 2018 att finansiera vissa korta anställningar på 
institutionsnivå och 2019 beräknas 8 av totalt 15 miljoner kronor att användas för detta 
ändamål. Personalkostnaderna beräknas öka med 30 miljoner kronor jämfört med 2018. 
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Fakultetens budget visar ett positivt resultat på 7 miljoner kronor varav merparten ligger på 
forskning. Både intäkter och kostnader ökar när fakulteten utökas med Lund University Centre 
for Sustainability Studies (LUCSUS) som överförs i sin helhet den 1:a januari 2019. Med 
LUCSUS följer ett anslag på 13 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor avser utbildning och 
8 miljoner kronor avser forskning.  
Ökade anslag och fler externa bidrag gör att många nyanställningar, främst lektorer, planeras 
under året.  
 

 
 
Utbildning 
Intäkterna för utbildning ökar med 4 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018, till stor del 
beroende på LUCSUS flytt till fakulteten. Kostnaderna beräknas öka med ungefär 23 miljoner 
kronor vilket ger ett nollresultat vid utgången av 2019. Den stora utmaningen under 2019 blir 
att klara av att få planerade rekryteringar på plats i tid. En del är redan påbörjade medan andra 
kommer att påbörjas under 2019. Personalkostnaderna beräknas öka med 15 miljoner kronor 
under 2019, motsvarande knappt 7 procent. 
 
Forskning 
Intäkterna till forskningen beräknas öka med 21 miljoner kronor. Höjningen jämfört med 2018 
består av höjda anslag, bland annat 3,2 miljoner kronor riktade till Campus Helsingborg och 
8,2 miljoner kronor i anslag till LUCSUS. Därtill förs 2 miljoner kronor till fakulteten för 
ombyggnationen av Eden från universitetets lokalfond.  
Även bidragen beräknas öka med ungefär 15 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018. 
Utvecklingen av externa medel har under några år varit positiv för att under 2018 nå sin 
högsta nivå någonsin, 129 miljoner kronor. 2019 förväntas bidragen ligga på samma nivå och 
till det kommer bidragsintäkterna för LUCSUS.  

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 20 18
Budget 2019 0 6
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Även på forskningssidan är den stora utmaningen 2019 att hinna rekrytera personal och 
genomföra planerade aktiviteter i tid så att de förbrukar anslagsmedel. 
 
Universitetets särskilda verksamheter (USV)  
Antalet verksamheter har minskat från tretton till två under de senaste tre åren. Under 2018 
genomfördes två verksamhetsförändringar, CÖS flyttades till Humanistiska och teologiska 
fakulteterna och LUCSUS flyttades till Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dessa förändringar 
gör att den ekonomiska omsättningen minskar. 
 

 
 
Utbildning 
Inom utbildningsverksamheten beräknas resultatet 2019 till ett underskott på 1,4 miljoner 
kronor vilket kan jämföras med ett överskott 2018 på 1,7 miljoner kronor. Det förbättrade 
resultatet beror på att USV gemensamt minskar fördelningen av ytterligare tilldelade medel 
från kapital då styrelsen upphör.  
Underskottet beror på beslut om ytterligare tilldelningar från 2018 som bokförs först under 
2019. Det beräknade underskottet 2019 täcks av myndighetskapitalet.   
 
Forskning 
Inom forskningsverksamheten beräknas resultatet bli ett underskott på 2,2 miljoner kronor. 
Det beräknade underskottet beror främst på avvecklingskostnader för uppsagda lokaler, beslut 
om ytterligare tilldelningar från 2018 och på gemensamma kostnader. 
 
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) 
Botaniska trädgården, Odeum, en del av Historiska museet och LUKOM gemensamt har sin 
ekonomiska redovisning inom utbildningsverksamheten. Skissernas museum och del av 
Historiska museet har sin ekonomiska redovisning inom forskningsverksamheten. LUKOM 
beräknar visa ett överskott på 0,2 miljoner kronor 2019 till skillnad mot 2018 då resultatet 
blev ett underskott på 0,9 miljoner kronor.  
 

 
 
Utbildning 
Resultatet för 2019 visar ett överskott på 0,3 miljoner kronor och beror främst på ett ökat 
anslag till Botaniska trädgården på 1,5 miljoner kronor samt att man beräknar ha färre 
säsongsanställda 2019.  
 
Forskning 
2019 beräknar man visa nära ett nollresultat. Jämfört med budget 2018 är det en förbättring 
med 2,8 miljoner kronor vilket beror på en anslagsökning med 2,5 miljoner kronor samt att 
Skissernas museum under 2019 kommer att avsluta sitt förnyelsearbete. 
 
MAX IV laboratoriet 
Budget 2019 visar på ett underskott på drygt 14 miljoner kronor. Ambitionen är att 
myndighetskapitalet endast ska omfattat bränslereserven som idag uppgår till 28 miljoner 
kronor.  

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 2 -3
Budget 2019 -1 -2

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 0 -1
Budget 2019 0 0
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Utbildning 
Inte relevant för MAX IV då man inte bedriver någon utbildningsverksamhet. 
 
Forskning 
Utöver de tre strålrör som i nuläget har användare kommer ytterligare sex strålrör börja ta 
emot ordinarie användare under året. Max IV går då in i en ny finansieringsperiod med en mer 
komplex driftsfinansiering. Nya finansiärer är svenska universitet och högskolor, Vinnova, 
Formas och Energimyndigheten. Anslagen ökar som en följd av att universitetet ingår i en 
principöverenskommelse mellan svenska universitet och högskolor att gemensamt bidra till 
driften av MAX IV med totalt 48 miljoner kronor under 2019. 
Bidragen ökar eftersom nya aktiveringstidpunkter infaller under 2019 som leder till ökade 
avskrivningskostnader i projekten. Dessa möts i sin tur av oförbrukade bidrag. 
Även kostnader ökar då verksamheten planerar nyanställa för att kunna ta emot ett ökat antal 
användare samt stärka upp nyckelfunktioner för att minska sårbarheten. Personalkostnaderna 
beräknas öka med 19 miljoner kronor eller drygt 11 procent. Driftskostnaderna förväntas öka 
med 17 miljoner kronor eller 20 procent till stor del på grund av ökade konsultkostnader för 
att bland annat etablera ett projektkontor samt köp av extern juristhjälp då LU legal inte längre 
kan allokera denna. 
 
Gemensam förvaltning 
Förvaltningen redovisade 2018 ett underskott på 3 miljoner kronor. Detta på grund av att 
överskottet för donationskampanjen återbetalades, en överföring av reservering för 
ledningsgruppsutvecklingen till tekniska kostnadsställen samt flyttkostnader.  
2019 budgeterar förvaltningen ett underskott på drygt 1 miljon kronor. De största delarna av 
underskotten beror på flyttkostnader på grund av omflyttning inom förvaltningen samt en ny 
förhyrning och evakuering. Bidragsintäkterna beräknas också minska på grund av projekt som 
avslutats. 
 

 
 
Förvaltningen är en stödverksamhet och bedriver inte utbildning och forskning. Intäkter och 
kostnader fördelas mellan verksamheterna med hjälp av olika fördelningsnycklar.  
 
Gemensamma tekniska kostnadsställen 
Budgeten visar ett underskott på 20 miljoner kronor varav 18 miljoner kronor är på utbildning 
och 2 miljoner kronor på forskning. De stora budgeterade över- och underskotten beror på 
avsättningen för finansieringen av det negativa kapital som finns efter utbetalningarna till ESS 
(55 miljoner kronor) samt ökade pensionspremier till Statens Pensionsverk (45 miljoner 
kronor).  
Universitetet har valt att inte öka uttaget från lönebikostnaderna under 2019 trots att man har 
gått med underskott mot positivt kapital under några år men man kommer sannolikt att behöva 
göra det från 2020 då kapitalet kommer att vara negativt. 
 

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 0 10
Budget 2019 0 -14

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 4 -7
Budget 2019 -0,5 -0,7
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Under 2018 gjordes en korrigering på 23 miljoner kronor i resultaträkningen mellan utbildning 
och forskning på kostnadsstället Peronalavg, univ gemensamt för att rätta en snedfördelning 
av kapital mellan verksamheterna. Korrigeringen bokfördes som drift och påverkar 
verksamheternas utfall 2018. 
Andra stora poster som redovisas här är universitets negativa räntenetto (10 miljoner kronor), 
ett beslutat anslagsunderskott på 10 miljoner kronor och finansiering av forskarskolan (6 
miljoner kronor). 
 
Övriga verksamheter 
Universitetets Övriga verksamheter (UB, Utvecklingsenheten i Helsingborg) beräknar ett 
underskott i 2019 års budget på 1,2 miljoner kronor. Underskottet gäller UB:s depåer och är en 
följd av depåernas flytt och projekt. Finansiering av dessa kostnader är reserverade med 
överskott som redovisats tidigare år.  
Övriga verksamheter är stödverksamhet och bedriver inte utbildning och forskning och 
intäkter och kostnader fördelas mellan verksamheterna med hjälp av olika fördelningsnycklar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 -31 68
Budget 2019 -18 -2

mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 2 9
Budget 2019 -1 0
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Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital
2019 2018 2018-2019 2019-12-31

EHL -3 -1 -2 41
HT 3 6 -3 41
Juridik -3 0 -3 10
Konst 0 5 -5 0
LTH 1 21 -20 43
Medicin 9 9 0 105
Natur -4 -5 1 25
Samhällsvet. 0 20 -20 85
USV -1 2 -3 3
LUKOM 0 0 0 2
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0
Gemensam förvaltning -1 4 -4 15
Tekniska kst -18 -31 13 28
Övriga verksamheter -2 2 -3 -9
Justering 22 0 22 0
Resultat 3 31 -28 412
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.
Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.

Utbildning (mnkr)

Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital

2019 2018 2018-2019 2019-12-31

EHL -7 -9 2 34
HT 5 6 -1 69
Juridik -1 -4 3 9
Konst 0 3 -3 8
LTH -23 -48 25 252
Medicin 1 20 -19 377
Natur -14 -21 7 225
Samhällsvet. 6 18 -11 100
USV -2 -3 0 -5
LUKOM 0 -1 1 12
MAX IV-laboratoriet -14 10 -24 32
Gemensam förvaltning -1 -7 6 43
Tekniska kst -2 68 -71 85
Övriga verksamheter 0 9 -8 34
Justering 130 0 130 0
Resultat 79 41 38 1 404
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.
Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.

Forskning (mnkr)

Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital

2019 2018 2018-2019 2019-12-31

EHL -9 -10 0 75
HT 7 12 -4 110
Juridik -4 -4 0 18
Konst 0 8 -8 7
LTH -22 -26 4 295
Medicin 10 29 -19 483
Natur -18 -26 8 250
Samhällsvet. 7 38 -31 185
USV -4 -1 -3 -2
LUKOM 0 -1 1 14
MAX IV-laboratoriet -14 10 -24 32
Gemensam förvaltning -1 -3 2 58
Tekniska kst -20 37 -58 113
Övriga verksamheter -1 10 -12 25
Justering 152 0 152 0
Resultat 82 72 10 1 816
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.
Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.

Totalt (mnkr)
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Lunds universitet Totalbudget 2019
(mnkr)

budget utfall förändring förändring budget utfall
Totalt 2019 2018 % 2018 2017
Intäkter
Anslag 4 783 4 664 119 2,6 4 747 4 505
Avgifter 735 744 -9 -1,2 661 719
Bidrag 3 146 3 095 51 1,7 3 037 3 005
Finansiella intäkter 5 14 -9 -64,1 5 16
Resultatandelar 0 20 -20 -100,0 0 2
Summa intäkter 8 669 8536 133 1,6 8 450 8 247
Kostnader
Personal 5 330 5 236 94 1,8 5 164 5 023
Lokaler 1 032 1 042 -10 -0,9 1 022 998
Övrig drift 1 700 1 646 54 3,3 1 838 1 534
Finansiella kostnader 10 34 -24 -70,9 12 20
Avskrivningar 515 505 10 1,9 512 471
Summa kostnader 8 587 8 464 123 1,5 8 548 8 046

Kapitalförändring 82 72 10 -99 201

Beräknat utg myndighetskapital 1 816 1 733 82 4,7 1 561 1 660

Transfereringar och uppbörd 165 334 -168 211 287

budget utfall förändring förändring budget utfall
Utbildning 2019 2018 % 2018 2017
Intäkter 2 653 2 640 13 0,5 2 609 2 531
Kostnader 2 650 2 609 41 1,6 2 640 2 512
Kapitalförändring 3 31 -28 -31 19

Beräknat utg myndighetskapital 412 409 3 0,8 346 377

Transfereringar och uppbörd 45 59 -14 45 54

budget utfall förändring förändring budget utfall
Forskning/forskarutbildnin 2019 2018 % 2018 2017
Intäkter 6 016 5 897 120 2,0 5 840 5 716
Kostnader 5 938 5 856 82 1,4 5 908 5 534
Kapitalförändring 79 41 38 -68 182

Beräknat utg myndighetskapital 1 404 1 325 80 6,0 1 215 1 283

Transfereringar och uppbörd 120 275 -155 166 233

Bilaga 1 till Totalbudget för Lunds universitet 2019 
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